ILTAPÄIVÄKERHOSOPIMUS - Mäntymäen koulun iltis
Palvelun tuottaja
Mäntymäen koulun iltis
H & S International School
Oy Joupinpuisto 2
02760 Espoo

040 356 1136 – Kerhon johtaja [hsis.mantymaki@gmail.com]
040 821 1621 – Anna-Maria Klemi-Stojanov, koordinaattori [koordinaattori@hsis.fi]
Henna Stojanov, toimitusjohtaja [henna.stojanov@hsis.fi]

Perustiedot
Lapsen etunimi

Lapsen sukunimi

Lapsen henkilötunnus

Luokka

Kotiosoite

Postinumero

Kaupunki

Huoltaja

Huoltajan henkilötunnus (laskua varten)

Puhelinnumero (Ensisijainen numero iltapäiväkerhon yhteydenottoa varten)

Sähköpostiosoite

Toinen huoltaja: Asuu lapsen kanssa

Kyllä

Ei

Puhelinnumero (Ensisijainen numero iltapäiväkerhon yhteydenottoavarten)

Huoltajan henkilötunnus (laskua varten)

Maksaja

Maksaja

Sähköpostiosoite

Kotiosoite (Jos eri kuin lapsella )

Muut asiat (allergiat, muut yhteyshenkilöt, tärkeä tietää)

Sopimuksen tyyppi
Lapsen aloitus iltapäiväkerhossa: (PP/KK/VVVV)
/

/

Lapsi saa lähteä yksin kotiin:

klo:

Lapsi ei saa lähteä itse:

Iltapäivätoiminta 3p/v 5t/p (12:00-17:00) 80,00/kk.
Iltapäivätoiminta 5p/v 4t/p (12:00-16:00) 100,00/kk.
Iltapäivätoiminta 5p/v 5t/p (12:00-17:00) 120,00/kk.
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Lapsi iltiksessä:
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ILTAPÄIVÄKERHOSOPIMUS - Mäntymäen koulun iltis
Vakuutus
Kauniasten kaupunki on vakuuttanut lapsen tapaturman varalta. Vakuutus kattaa toiminnan lisäksi
myös siihen liittyvät välittömät matkat. Tapaturman sattuessa lapsi ohjataan Kauniaisten kaupungin
terveyskeskukseen tai tarvittaessa suoraan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalaan.

Irtisanominen ja asiakasmaksut
Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi. Esim. jos irtisanominen on tehty 15.8., irtisanominen tulee voimaan 1.10.
Jos lapsi ei ole iltiksessä esim. 01.09.-30.09. kertaakaan, syyskuun hinta on 50% täydestä kuukausihinnasta. Jos
lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta
peritään puolet.
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikauden, maksua ei peritä. Sairaus on todistettava
lääkärintodistuksella. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Hyvitykset huomioidaan takautuvasti seuraavan kuukauden maksussa.
Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia. Perinnästä aiheuttavat kulut veloitetaan asiakkaalta. Muistutusmaksu on 5 €.
Viivästyskorko: Jos asiakkaalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, saadaan vuotuista
viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa määrätään.
Sopimuksen muutoksissa noudatamme yhden (1) kalenterikuukauden pituista muutosaikaa.

Myöhästymismaksu
Jos haette lapsenne sovitun ajan jälkeen, veloitetaan myöhästymismaksu. 10 € ensimmäisestä viidestä
minuutista, sen jälkeen 1 € per minuutti kunnes olette hakenut lapsenne.
Laskutus
Te saatte yhden laskun iltapäiväkerhon alussa. Lasku tule postitse tai s-postitse. Tallenna lasku, ja maksa
laskun kuukausisumma aina joka kuun 5. pv, samalla viitenumerolla.
Haluan laskun kirjeitse.

Maksajan nimi

Haluan laskun sähköpostitse

Sähköpostiosoite

Hyväksyn sopimusen
Allekirjoitukset
Päivämäärä ja paikka (PP/KK/VVVV)
/

Paikka

Huoltaja
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/

Toinen huoltaja

